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Zapytanie ofertowe 
 
               Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie  zwraca się z 
zapytaniem ofertowym o podanie ceny na usługę: 
 
Modernizacja i remont korytarzy szkolnych, klasopracowni, pomieszczeń administracji 
i obsługi, pomieszczeń socjalnych i magazynowych w budynku Szkoły Podstawowej im. 

Adama Mickiewicza w Łebie, polegający na: 
 

1. Przygotowanie powierzchni, ułożenie płytek podłogowych wraz z cokołem z 
gresu technicznego antypoślizgowego 30x30, położenie fugi w 
pomieszczeniach nr Pp. 10,18, 20, 52, 53, 55, 57. 
Łączna powierzchnia - 400 m2. 

2. Rozebranie istniejącej posadzki betonowej, wylanie nowej posadzki betonowej 
wraz z izolacją w klasopracowni nr Pp.03 
Łączna powierzchnia – 46,39 m2 

3. Wstawienie 15 drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach klasopracowni, 
administracji i obsługi, pom. socjalnych i magazynowych. 

4. Modernizacja pomieszczeń socjalnych pracowników administracji i obsługi. 
 Rozebranie ściany działowej z cegły i postawienie nowej ściany z 

otworem drzwiowym ze stelażu z regipsu w pomieszczeniu nr Pp.57. 
 Rozebranie okien doświetlających oraz ich zaślepienie stelażem z płytą 

regipsu w pomieszczeniach numer Op.06,07,08 
 Zaślepienie stelażem z płyty z regipsu otworu drzwiowego w 

pomieszczeniu numer Op.06 
 Rozebranie i postawienie nowej ściany z otworem drzwiowym ze 

stelażu z regipsu w pomieszczeniu Op.17 
 Wykucie 3 otworów drzwiowych w pomieszczeniach numer Op. 06, 

Op.18, Op.17. 
 Dostosowanie instalacji elektrycznej i logicznej do modernizowanych 

pomieszczeń nr Op.19, 18, 17, 16 
 Doprowadzenie odpływu i zasilania w ciepłą i zimną wodę 

pomieszczeń numer Op.20, Op.16 

 
 



 
II. Zamawiający 
 

NABYWCA: 
Gmina Miejska Łeba 
ul. Kościuszki 90 
84-360 Łeba 
NIP 841-16-24-019 
 
ODBIORCA: 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
84-360 Łeba ul. Tysiąclecia 11 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 

a) ułożeniu posadzki z płytek gres techniczny antypoślizgowy 30x30 na podłożu 
lastrykowym wraz z cokołem 10 cm w ilości 400 m2. 

b) wylaniu posadzki betonowej wraz z izolacją w klasopracowni nr Pp.03 w ilości 46,39 
m2 

c) wstawieniu 15 drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach klasopracowni, administracji i 
obsługi, pom. socjalnych i magazynowych 

d) rozebraniu ściany działowej z cegły i postawienie nowej ściany z otworem 
drzwiowym ze stelażu z regipsu w pomieszczeniu nr Pp.57. 

e) rozebraniu okien doświetlających oraz ich zaślepienie stelażem z płytą regipsu w 
pomieszczeniach numer Op.06,07,08 

f) zaślepieniu stelażem z płyty z regipsu otworu drzwiowego w pomieszczeniu numer 
Op.06 

g) rozebraniu i postawienie nowej ściany z otworem drzwiowym ze stelażu z regipsu w 
pomieszczeniu Op.17 

h) wykuciu 3 otworów drzwiowych w pomieszczeniach numer Op. 06, Op.18, Op.17. 
i) dostosowaniu instalacji elektrycznej i logicznej do modernizowanych pomieszczeń nr 

Op.19, 18, 17, 16 
j) doprowadzeniu odpływu i zasilania w ciepłą i zimną wodę pomieszczeń numer Op.20, 

Op.16 
2) Usługa zostanie wykonana z materiału powierzonego przez Zamawiającego, w tym : 14 

drzwi wewnętrznych oraz 400 m2 gresu technicznego, kleje, fugi, regipsu i stelaże oraz 
innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31 sierpnia 2018 roku 
 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna być: 
 opatrzona pieczątką firmową, 
 posiadać datę sporządzenia, 
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP, 



 podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert 
1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza w Łebie  do dnia 11.07.2018r.do godz.14:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2018r. o godzinie 14:30 w siedzibie szkoły. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.leba.edu.pl 

 
VI. Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 cena ofertowa 100% 
 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów.  

 
VIII. Dodatkowe informacje  

Dodatkowych informacji udziela Kazimierz Dygowski 
 nr telefonu: 598661472 
 adres email: kadry@leba.edu.pl 
 

IX. Załączniki 
 wzór formularza ofertowego, 
 projekt umowy. 
 dokumentacja techniczna budowlana budynku – rzuty kondygnacji 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                     


